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Atendendo a que ja se encontram criadas as condi
~6es que permitam a venda de veiculos autom6veis
ligeiros, de passageiros, para uso pessoal:
. Considerando, no entanto, que 0 mimero de velcu
los automoveis destinado a esse fim e limitado, tor
nando necessaria a existencia de criterios de seleccao
dos eventuais compradores:

Ao abrigo da alfnea a) do artigo 58.0 da Lei Consti
tucional e no usc da faculdade conferida pela alinea t)
do artigo 53.0 da mesma Lei, 0 Conselho de Ministros
decreta e eu assino e faco publicar 0 seguinte:

Artigo 1.0 - 0 Ministerio dos Transportes e Cornu
nicacoes, atraves das empresas competentes, podera
vender, ate ao limite fixado anualmente no Plano Na
cional, veiculos autom6veis Iigeiros, de passageiros,
para uso pessoal, a cidadaos nacionais, nos termos
deste decreto.
Art. 2.° - Pcderiio beneficia! da compra de urn

veieulo autom6vel para uso pessoal, os cidadaos na
eionais incluidos numa das seguintes eategorias:

a) membros do Comite Central do MPLA-PartidD
do Trabalho e do Govemo;

b) oficiais superiores;
c) diminuidcs fisicos:
d) tecnicos soperiores;
e) jufzes:
f) trabalhadores de vanguarda;
g) outras pessoas singulares cuja actividade pro

fissional e situacao familiar 0 justifique.

Oecreto D.O 2/83
del de~

CONSElHO DE MINISTROS
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a) os Membros do Ccmite Central e do Governo,
junto do Ministerio dos Transportes e Co
municacoes, atraves das respectivas Secre
tarias;

b) os oficiais supericres, junto dos Ministerios
da Defesa, cia Seguranca do Estado ou do
Interior, consoante os cases:

c) os diminuidos ffsicos, junto das Secretarias de
Estado dos Antigos Combatentes e dos As
suntos Sociais, consoante os cases:

d) os tecnicos superiores, junto do Ministerio ou
Secretaria de Estado em que prestam set
vico ou que tutela a empresa ou organismo
em que prestam service:

e) os juizes, junto do Ministerio cia Iusiica:
f) as outras pessoas singulares cuja actividade

prcfissional e situacao familiar 0 justifique,
junto do Ministerio ou Secretaria de Estado
em que prestam service ou que tutela a
empresa ou organismo em que prestam ser
vico.

2. A inscricao dos trabalhadores de vanguarda c
feita directamente pela UNTA - Uniao Nacional dos
Trabalhadores Angolanos.

Art. 5.° - No acto de inscricao, os candidates a
aquisicao de veiculo automovel deverao fazer entrega
de um processo instruido com os seguintcs elementos:

a) requerirnento, com a assinatura reconhccida
notarialmente, onde mencionem as razoes
pelas quais pretendem adquirir 0 veiculo:

b) documento que comprove a sua inclusao numa
das categorias enunciadas no artigo 2.";

Art. 3.° - 0 Conselho de Ministros fixara anual
mente o lote de veiculos a vender a cada uma das ca
tegorias previstas nas alineas do artigo anterior.

Art. 4.° - 1. Os candidates a compta de urn vel
culo para uso pessoal deverao inscrever-se:
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Art. 7.0-Aos inscritos cujcs pedidos em cada ana
nao possam ser satisfeitos sera atribufda precedencia
por ordem de inscricao, no ana scguinte, scm prejuizo
da seleccao final referida no artigo seguinte.

Art. 8.° - 1. 0 Ministerio do Plano, com base no
lote de vefculos atribuldos a cada uma das categorias
previstas no artigo 2.° pelo Conselho de Ministros, fi
xara, dentro de cada categoria, 0 mirnero de viaturas

Art. 6.° - 1. Os dirninuidos ffsicos, para alem dos
dccumentos referidos no artigo anterior, deverao ainda
apresentar urn atestado medico-sanitario passado .pela
entidade competente do Ministerio da Satide, no qual
sejam discriminadas as condicoes impostas ac con
dutor pete seu estado fisico.

2. As dcclaracoes referidas nas alineas c) e d) do
artigo 5.° so serao exigivcis aos diminuidos ffsicos que
participcm no processo produtivo.

3. A ordem de pricridade a seguir para a atribuicao
de veiculos automoveis aos diminuidos ffsicos C a se
guinte:

a) mutilados de guerra que participem no pro
cesso produtivo:

b) diminufdos Iisiccs em geral, que participem
no processo produtivo:

c) OUtTOS mutilados de guerra e diminuidos ffsi
cos em geral,

c) tratando-se de trabalhador por conta de cu
trem, declaracao do organismo ou empresa
em que presta service, na qual constem as
funcoes excrcidas e 0 salario auferido;

d) tratando-se de trabalhador por conta propria,
documento comprovativo de que esta ins
crito como contribuinte no Ministerio das
Financas e de que conste 0 rendimento co
Iectavel e bem assim 0 respectivo alvara no
caso das empresas privadas.
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a distribuir pelos Ministerios e Secretarias de Estado
junto aos quais os candidatos procederao a sua ins
cricao.

2. Cada Ministerio eu Secrctaria de Estado, tendo
em conta 0 numero de viaturas que lhe cstiver assi
nalado para cada categoria, procedera a seleccao dos
candidatos inscritos.

3. A UNTA - Uniao Nacional des Trabalhadores
Angolanos, devcra proceder it seleccao dos candidatos
que tiver inscrito, tendo em conta 0 mimero de via
turas destinado a essa categoria,
Art. 9.0 - 1. 0 pagamento dos vclculos automoveis

adquiridos ao abrigo do presente diploma devera ser a
pronto.

2. Para 0 pagamento des veiculos podera ser facul
tado 0 recurso ao credito bancario, sendo a sua con
cessiio rcgulamentada por despacho do Ministro das
Financas, a publicar no prazo de 30 dias a con tar da
data da publicacao do presente decreto.

Art. 10.0 - Os compradores de veicuJos automo
veis adquiridcs ao abrigo do presente diploma, so
poderao transacciona-los com a empresa estatal it qual
hajam side adquiridos.

Art. 11.0 - Os trabalhadores que hajam adquirido
urn veiculo para uso pessoal ao abrigo deste diploma,
deverao utiliza-lo para deslocacoes em service, tendo
direito por esse efeito a uma compensacao a regula
mentar pelo Ministerio das Finances.

Art. 12.0 - Os veiculos automoveis comprados ao
abrigo do presente decreto, cujos proprietaries os ha
jam vendido ou transmitido por qualquer outra for
ma, sem obscrvancia do disposto no artigo 10.0 rever
terao a favor do Estado, sem direito a qualquer indem
nizacao, scm prejuizo da responsabilidade civil de
vendedor para com terceiros adquirentes de boa fe.

Art. 13.0 - 1. Os individuos que adquiram urn vei
culo automovel para usa pessoal, ao abrigc do pre
sente diploma, s6 poderao candidatar-se a compra de
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Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Janeiro de 1983.

o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS
SANTOS.

tDidrio da Republica n," 49, I." serie, de 1983).

outro veiculo, passados 10 anos sobre a data da pri
meira aquisicao, salvo casos que justifiquem a excep
~ao.
2. E expressamente proibida a venda de mais de

um veiculo automovel, para usa pcssoal, ao abrigo
deste diploma, par agregado familiar, salvo casas que
justifiquem a excepcao.
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on pesados, de passageiros, carga ou mistos
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Revestindo-se de especial importancia, nesta Iase,
o apoio it actividade econ6mica local do sector pri
vado, indispensavel se toma estabelecer normas que
permit am que esse apoio seja fornecido p1anificada
mente, a luz dos objectives de desenvolvimento eeo
nomico inscritos no Plano Nacional.

Urn dos meios de que 0 sector privado mais carece
e justamente 0 transporte, isto e, viaturas ligeiras, pe
sadas, de passageiros, carga cu mistas, indispensaveis
ao exercicio das suas actividades produtivas ou de
prestacao de services.

No entanto, tendo em conta que 0 numero de vei
culos automoveis destinado a esse sector e limitado,
constata-se a necessidade de se encontrarem e defi
nirem eriterios de seleccao dos eventuais compradores.

Ao abrigo da alinea a) do artigo 58.0 da Lei Cons
titucional e no uso da faculdade que me e conferida
pela alfnea i) do artigo 53.0 da mesma Lei, 0 Conselho
de Ministros decreta e eu assino e face publicar 0
seguinte:

Artigo 1.° - 0 Ministerio dos Transportes e Comu
nicacoes, nos termos do presente decreto e atraves das
empresas .competentes, podera vender, ate ao limite
maximo fixado anualmente no Plano Nacional, vei-

Decreto n.O 3/83
delde~

CO:NS'ELHO DE MIN1STROS
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alvara ou outre docurnento iuridico com
provando 0 exercfcio legal da activi
dade;

documento comprovativo da inscricao,
como contribuintc, no Ministerio das
Financas, declarando 0 rendimento co
lectavel, bern como c6pia do comprc
vativo do pagamento cia ultima prcsta
<;2C do imposto devido,

Art. 3.0 - Para se candidatarem a compra de um
vefculo automovel, as cniidades a que se relere 0
artigo anterior deverao inscrever-se junto dos Cornissa
riados Comunais ou Municipals, as quais, per sua vez,
enviarfio ao Comissariado Provincial respective as ins
cricoes Ieitas, acompanhadas da documcntacao reque
rid a l;OS termos do artigo seguinie.

Art. 4.° - No acto de inscricao devera set entregue
a seguinte dccumentacao:

a) tratando-se de empresas privadas referidus na
alfnea a) do artigo 2.0:

culos automoveis ligeiros ou pesados, de passageiros,
carga eu mistos, a fim de sercm utilizados C0:.110 meios
de producao na actividade economica local, do sector
privado.

Art. 2.° - Poderao beneficial' da compra de urn vei
cdc, Iigciro ou pesado, de passagciros, carga ell misto,
para uso no processo produtivo de uma actividade
cconomica que conrribua para a rnclhoria das condi-
90es de vida cia populacao:

a) as emprcsas privadas, em nome individual ou
constiiuidas em sociedade, corn actividade
devidamente licenciada, e circunscrita 10'
calmente, nos ramos de actividade priori
taria;

b) os produtores agricolas individuals que sc com
prcmetam a vender as empresas estatais
~mpetcntes uma parte da sua producao, a
nxar contratualmentc,
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Art. 9.° - Os vefculos automoveis comprados ao
abrigo do presente decreto cujos proprietaries os ha
jam. vendido ou transmitido por qualquer outra forma,

Art. 8.° - Os compradores dos veiculos autom6veis
adquiridos ao abrigo do presente diploma s6 poderao
transacciona-los com a empresa estatal a qual hajam
sido adquiridos.

Art. 7.°- 1. 0 pagamento dos veiculos autom6veis
adquiridos ao abrigo do presente diploma devera ser
.a pronto.

2. Para 0 pagamento dos veiculos podera ser facul
tado 0 recurso ao credito bancario, sende a sua con
cessao regulamentada pOI' despacho do Ministro das
Financas a publicar no prazo de 30 dias a contar da
data da publicacao do presente decreto.

Art. 6.° - Aos inscritos em cada ano cujos pedidos
nao possam ser satisfeitos nesse ano, sera atribuida
precedencia por ordem de inscricao no ano seguinte,
.sem prejufzo das seleccoes preliminar e final reteridas
no artigo anterior.

Art. 5.° - A atribuicac anual.de veiculos, de acordo
com 0 presente diploma, sera feita com base numa
seleccao preliminar efectuada pelos Comissariados Pro
vinciais e competira a uma comissao constituida POl':

a) Ministro do Plano que coordenara,
b) Ministro cia Coordenacao Provincial;
c) Ministro dos Transportes e Comunicacoes.

b) tratando-se de produtores agncolas individuals:

documento emitido pela Delegacao Pro
vincial de Agricultura ou pelc Comis
sariado Comunal ou Municipal, com
provando o exercicio da actividade:

contrato-promessa de venda de percenta
gem da producao que vier a ser acor
dada com a empresa estatal ccmpetente.
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o Presidents da Republica, Joss EDUARDO DOS
SANTOS.

(Diorio da Republica n," 49, 1.' sene, de 1983)..

Luanda, aos 21 de Janeiro de 1983.

Publique-se.

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros.

Art. 11.0 - As dtividas que se suscitarem na inter
pretacao e execucao deste decreto serao resolvidas pOT
despacho do Ministro do Plano.

sem observancia do disposto no artigo 8.", reverterao
a favor do Estado sem dircito a qualquer indernniza-
9ao e sem prejufzo da responsabilidade civil do ven
dedor para terceiro adquirente de boa fe.

Art. 10.0 - Para cumprimento do presentc diploma,
os Comissariados Provincials deverao observar a mete
dologia de distribuicao de viaturas emitida pelo Mi
nisterio do Plano.
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Faculta a diversas entidades, a o~o de aqUJSI~O,

pam uso pessoal, cia viatura de IJS() integral,
ligeira, tipo utilit3rio, com mais de dois anos

de serv~

DECRETO N.o 4183
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Decreto n.O 4/83
de 1 de M2r~

o artigo 6.° do Decreto n," 1/83, de 28 de Feve
reiro, define que tern direito a viatura de uso integral
as seguintes entidades:

Directores Nacionais, .Directores Gerais, Directcres
Gerais Adjuntos, Directores de Empresas e Chefes de
Departamento de ambito nacional, Directores e Chefcs
de Gabinete. . . .

Define por outro lado 0 artigo 11.0 do Decreto
n.? 2/83, de 1 de Marya, que os trabalhadores que
hajam adquirido viaturas para uso pessoal, deverao
utiliza-las nas deslocacoes em service.

Dado 0 mimero Iimitado de viaturas que serao ven
didas para uso pesscal e convindo alargar 0 mimero
de beneficiaries do seu usufruto;

Ao abrigo da alinea d) do artigo 58.0 da Lei Consti
tucional e no uso da faculdade conferida pela aH
nea i) do artigo 53.° da mesma Lei, 0 Conselho de.
Ministros decreta e eu assino e face publicar 0 se
guinte:

Artigo 1.°- Podera ser Iacultada as entidades refe
ridas no artigo 6.° do Decreto D.O 1/83, de 28 de
Fevereiro, a oP980 de aquisicao, para usc pessoal,
da viatura que nesta data Ihe esta distribuida como
viatura de uso integraJ, desde que se irate de viatura
ligeira, tipo utilitario, com mais de 2 anos de service.

Art. 2.° - As entidades referidas no artigo 1.° que
optem pela nao aquisicao poderao candidatar-se a
aquisicao de viatura para uso pessoal Des termos do
Decreto D.O 2/83, de 1 de Marco, e sendo contem
pladas, deixarao de ter direito ao usufruto da viatura
de usa integral.

CONSELHO iDE MlfnSTROS
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(Didrio da Republica n." 50 1: serlc de 1983).

o Presidente da Republica, JOSE EOVARDO DOS
SANTOS.

Luanda, aos 21 de Janeiro de 1983.

Visto c aprovado pclo Conselho de Ministros.

Publique-se.

Art. 3.u - A todas as outras cntidades nao rcferidas
no artigo 1.° que, pot razoes de service e ate a data
tenham viarura de uso integral e conferido 0 direito
de sua aquisicao para uso pesscal.

Art. 4.U - A fixa~ao dos precos de vcnda das via
turas de uso integral c Ieita pela Comissao de Avalia
<taoe Abate da respectiva area, constituida nos termos
do n.? 2 do artigo 38.° do Decreio n,? 1/83, de 28 de
Fevereiro, de acordo com as orientacoes dimanadas
para 0 cfeito pelo Ministerio dos Transportes e Comu
nicacoes.

Art. 5.° - Aos adquirentes das viauiras abrangidas
peIo presente diploma serao aplicaveis as disposicoes
consignadas nos artigos 9.°, 10.°, 11.°, e 12.° de De
ereto n," 2/83, de 1 de Marco.

Art. 6.° - 1. Os individuos que adquirarn uma via
tura automovel para uso pessoal Be abrigo deste di
ploma, s6 poderao candidatar-sc a compra de outra,
passados 3 anos sobre a data da primcira aquisicao.

2. Exceptuam-se do dispcsto no mimero anterior,
os casos em que a viatura se haja danificado scm re
paracao possivel, sem culpa do proprietario.

Art. 7.° - As receitas nrovenicntes da venda das
viaturas abrangidas pelo presentc diploma, reverterao
a favor do Orcamento Geral do ESIOOO, devendo 0
respective quantitativo ser contabilizado atravcs de
guia modelo E, na rubrica «receitas evcntuais nao espe
cificadas»,

Art. 8.° - As duvidas suscitadas na intcrpretacao
e execucao do presente diploma, serao resolvidas atra
vcs de despachc do Ministro dos Transportee e Co
municacoes.
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DECRETO EXECUT1VOCONJUNTO N.o 25183

Aprova 0 Regulamcnto de venda de viaturas
do Estado abatidas a carga
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Com a proclamacao da nossa independencia, e com
apoio. as tarefas da Reconstrucao Nacional, entao
empreendidas, 0 Estado adquiriu numerosas viaruras
que foram distribuidas aos diferentes sectores da acti
vidade economica, administrativa e social.

Alguns destes meios, quer porque atingiram a sua
vida util, quer por inctiria, negligencia ou mesmo
sabotagem deliberada, encontram-se ha muito parali
sados e abandonados, sendo por isso, considerados
Irrecuperaveis au de diffcil recuperacao em termos
economicos.

Porem, a pratica tern demonstrado que alguns des
ses meios sao ainda possiveis de recuperacao, quando
entregues au postos it disposicao de alguns cidadaos
interessados.

Contudo, porque a venda des mesmos em hasta
publica s6 beneficiaria alguns cidadacs, nomeadamente
os de maior poder de compra como par exemplo os
candongueiros etc., entende-se par bern restringir a
venda preferencialmente, aos trabalhadores e respon
saveis dos organismos, services ou empresas a que
pertencam as' viaturas que: se encontram naquele
estado.

Decreto exec:utivo coniu..to n.O 25/83
de 2 de Ma.v>

MUUSTERIO'S DAS FlttAtf~AS'
E DOS TRANSPORTES E 1:OMUNIOA90ES

25
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Arrigo 1.° - 1. As viaturas do Estado serao abati
das a carga nos tcnnos do disposto nos artigos 37.°,
38.°, 39.0 e 40.° do Decreto n." 1/83, de 28 de Fe
vereiro, scndo para 0 efeito constituida em cada Pro
vincia uma Comissao de Avaliacao e Abate, de acordo
com 0 previsto no mesrno diploma.

2. As viaturas abatidas 3 carga que possam set
recuperadas deverao ser vendidas nos termos do pre
scnte diploma, sendo os precos de venda Iixados pela
Comissao de Avaliacao c Abate da respectiva Pro
vincia, de acordo com orientacoes dimanadas para 0
efeito peIo Ministerio dos Transportes e Comunica
t;ocs.

Art. 2.° - 1. As viaturas ligeiras abatidas a carga,
para uso pessoal deverao ser vendidas apenas aos
trabalhadores dos organismos e empresas proprietaries
das mesmas, respeitando-se a seguinte prioridade:

a) trabalhadores directamente ligados a producao,
discipllnados e de comportamento exemplar
perante 0 trabalho:

Regulamento sobre a venda de viaturas
do Estado abatida.s a carga

Publique-se,

Luanda, aos 21 de Janeiro de 1983.

o Ministro das Finances, Augusto Teixeira de Ma
tos.
o Ministro dos Transportcs e Comunicacces, Fer

nando Faustino Muteka.

Nos termos do artigo 62.0 da Lei Constitucional,
determina-se:

Artigo 1.° - E aprovado 0 "Regulamento de venda
de viaturas do Estado abatidas a carga", anexo ao
presente deere to executive conjunto e que dele faz
parte integrante.

Art. 2.° - Fica revogada a legislacao que disponha
em contrario.
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3. Nao poderao ser vendidas para recuperacao via
turas para uso pessoal a todos quanto possuam ja
viatura pt6pria, para esse Iim.

Art. 3.° - 1. As viaturas de carga ou de passagei
ros, abatidas it carga, destinadas a uso como meio de
producao deverao ser vendidas as entidades a que se
refere 0 artigo 2.° do Decreto n." 3/83, de 1 de Marco.
2. Exceptuam-se do disposto oeste artigo as viatu

ras de passageiros das empresas transportadoras esta
tais, as quais deverso ser vendidas preferencialmente
a organismos e empresas estatais para transporte dos
respectivos trabalhadores, uma vez recuperadas.
Art. 4.° - 1. A inscricao dos candidatos para com

pra de viaturas abatidas a carga, destinadas a uso
pessoal, sera feita junto aos organismos ou empresas
em que prestam service, devendo 0 candidato fazer
entrega de urn processo instruido com os seguintes
elementos:

a) requerirnento, onde mencionem as razfies pelas
quais pretende adquirir 0 vefculo;

b) documento que comprove a Sua inclusao numa
des catcgorias enunciadas nos n.OS 1 e 2
do artigo anterior;

c) tratando-se de trabalhador de outra empresa
ou organismo, declaracao do respectivo cen
tro de trabalho, na qual constem as funcoes
exercidas e 0 salario auferido;

2. As viaturas consideradas abatidas a carga que
nao queiram ser adquiridas pelas pessoas a que se
refere 0 mimero anterior poderao ser vendidas a:

a) trabalhadores de outros organismos ou ern
presas:

b) trabalhadores por conta propria.

b) trabalhadores nao directamente ligados Ii pro
ducao, disciplinados e de comportamento
exemplar perante 0 trabalho;

c) responsaveis.
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2. A atribuicao de veiculos aos candidates seleccio
nados carece de homologacao do Ministro au Secre
tario de Estado de tutela.

Art. 6," - A seleccao aDS candidates para compra
de veiculos para usa como meio de producao C elec
tuada nos termos do artigo 5.° do Decrcto n." 3/83,
de 1 de Mar90.

Art. 7.° - Todas as viaturas adquiridas e posterior
mente recuperadas deverao ser submeiidas a Inspec
-;rao do Departamento de Via~,Iioe Transite para 0
curnprimento das formalidades legals esrabelecidas.

Art. 8.° - Os compradorcs de veiculos automoveis
adquiridos ao abrigo do presente diploma so podcrao
transacciona-los com a ernpresa estatal ou organismo
ao qual tiverem sido adquiridos.

a) represcntante do Ministro ou Secrctario de
Estado de tutela;

b) represcntante da Direccao 01,1 Departamento
de Administracao e Gestae do Orcamcnto,
Ott, no case das empresas cstatais, 0 Depar
tamento Financeiro,

c) responsavel dos transportes;
d) rcpresentante da estrutura partidaria;
e) representante da estrutura sindical.

2. A inscricao dos candidates para cotnpras de
viaturas abatidas a carga destinadas a usa como meio
de producao, sera feita nos termos dos artigos 3.° e 4.°
do Dccreto n." 3/83, de 1 de Marco.
Art, 5_°- 1. Para a sclcccao dos candidates inscri

tos para compra de viaturas' destinadas a uso pessoal
sera constituida em cada organismo ou empress uma
comissao constituida por:

d) tratando-se de trabalhador per coma propria,
documento comorovativo de Que esta ins
crito como COllhibdntc no Ministcrio das
Finances c de que conste 0 rendimento
colectavcl c bem assim 0 respective alvara,
[;,0 caso de empresas privadas.
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o Ministro das Financas, Augusto Teixeira de Ma
tos.

o Ministro dos Transportes e Comunicacces, Fer
nando Faustino Muieka.

Art. 13.° - As duvidas suscitadas na interpreracfio
e execucao do presente decreto executive conjunto
serao resolvidas nor desnacho coniunto dos Ministros
das Financas e dos Transportes i Comunicacocs,, • >

Art. 12.0 - No prazo de 15 dias a contar da data
de entrada em vigor deste diploma, 0 Ministerio dos
Transportes e Comunicacoes dimanara regras atraves
de despacho, rclativas it fixacao dos precos de venda
dos vefculos abatidos a carga.

Art. 11.0 - As receitas nrovenientes cia venda das
viaturas abatidas a carga, 'nos termos destc diploma,
reverterao a favor do Orcamento Geral do Estado,
devendo 0 respective quantitativa ser contabilizado
atraves de guia modele B, na rubrics "Receitas even
tuais nao especificadas",

2. Exccptuam-se do disposto no ntimero anterior os
casas em que a viatura se haja danificado sem repa
racao possfvel, sem culpa do proprietario.

Art. 10.° - 1. Os individuos que adquiram um vei
culo para usa pessoal ao abrigo do presente diploma
so poderao candidatar-se a compra de outro veiculo
passados 3 anos.

Art. 9.° - As viaturas compradas ao abrigo do
presente diploma cujos proprietaries as hajam vendido
ou transmitido por qualquer outra forma, sem obser
vancia do disposto no artigo anterior, reverterao a
favor do Estado, scm direito a qualquer indemnizacao
e scm prejuizo da responsabilidade civil do vendedor
para com terceiros adquirentes de boa fe,
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Regulamenta a v.enda de viaturas de uso pessoal
a cidadaos nac:iooais

DESPACHO N.o 25183
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Nos termos do artigo 62.° da Lei Constitucional,
determino:

1.° - Todo 0 cidadao naeional que tenha adquirido
uma viatura ligeira de passageiros para uso pessoal
e que a utilize em service do seu Ministerio ou da
Empresa Nacional a que se encontra vinculado tern
direito a uma senha de combustfvel ate ao limite de
150 litros mensais de gasolina ou 100 de gasoleo,
assim como as revisoes tecnicas planificadas e as lubri
ficacoes regulares.

2.° - Quando, utilizando a sua viatura, se deslo
quem em service para fora dos limites da localidade
ern que prestem service normal, os proprietaries das
viaturas de uso pessoal terao direito a urn adicional
de combustfvel euja utilizacao justificarao.

o artigo 1.0 do Decreto n," 2/83, de 1 de Marco
confere 0 direito ao Ministerio dos Transportes, atra
yes das empresas competentes, de vender ate ao limite
fixado anualmente no Plano Nacional, veiculos auto
moveis ligeisos, de passageiros, para uso pessoal, a
cidadaos nacionais.

Por seu tumo estabelece 0 artigo 11.° do rnencio
nado decreta que os trabalhadores que hajam adqui
rido urn vefculo para uso pessoal, ao utilizarem-no
em service, tern direito, por esse efeito, a uma com
pensacao a regulamentar pelo Ministerio das Finan
cas.

'Despac:ho n.O 25/83
de21de~

MINISTtRlO DAS FlftAN~AS
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o Ministro, Augusto Teixeira de Matos.

3.<>- Se numa deslocacao por motive de service
em beneficio do Estado ou da Empresa a viatura
ficar totalmente destruida e irrccuperavel ou pot mo
tivo de incendio se considerar totalmente perdida, 0
Estado nao indemnizara 0 proprietario, mas este ficara
lcgalmente inscrito e priorizado para obtencao de
outra, ainda que sobre a data da ocorrencia nao haja
decorrido 0 prazo fixado no artigo 13:° do Decreto
n," 2/83, de 2 de Marco.

4.° - Para efeitcs do disposto no mimero anterior,
os proprietaries das viaturas requererao antecipada
mente junto da ENSA, a efectivacao de um seguro
de cobertura de «danos proprios».

5.° - A ENSA-U. E. E., devera efectuar 0 seguro
obrigatorio de automovel contra terceiros (responsa
bilidade civil) das viaturas para uso pessoal utili
zadas em service, D3S condicccs de cobertura que
vem praticando.

Publique-se.

Luanda, aos 14 de Marco de 1983.

tDidrio tla Republica n," 66, 1.' serie, de 1983).
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Regulamenta 0 credito para aquis~o de veiculos
antomoveis ligeiros, de passagciros, para uso pessoal

DESPACHO N.o 26/83
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Considerando que atraves do Decreto n," 2/83, de
1 de Marco fcram criadasas condicoes que permitem
a venda de vefculos automoveis ligeiros, de passagei
ros, para uso pessoal.

Considerando que muitos des seus destinatarios nao
terao meios financeiros que lhes permita proceder a
sua aquisicao:

Nos termos do artigo 62.0 da Lei Constitucional,
determino:

De acordo com 0 preceituado no artigo 9.0 do De
creto n," 2/83, de 1 de Mar90 as instituicoes de Cre
dito realizarao operacoes de credito para aquisicao de
veiculos automoveis ligeiros, de passageiros, para uso
pessoal, nas seguintes condicoes:

a) ate 80% do custo total da viatura;
b) os emprestimos referidos em a) serao passiveis

da taxa de jura de 8.5% ao ana;
c) em caso de mora a taxa indicada em b) sera

agravada da sobretaxa de 4% ao ano;
Ii) 0 reembolso dos emprestimos far-se-a pelo

prazo maximo de 60 prestacoes mensais con
secutivas que incluirao a amortizacao do
capital mutuado e os juros ccrrespondentes;

e) a garantia do reembolso do capital mutuado
e respectivos juros sera constitufda pela
hipoteca da viatura a favor da instituicao
de credito e por apresentacao de fiador id6-
neo, sempre que necessaric:

Despacho n.O 26/83
de 11 de Marto

MINISTERIO DIS FININ9AS
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o Ministro, Augusto Teixeira de Matos.
(Diorio da Republica n," 66, 1.' serie, de 1983).

Luanda, aos 14 de Marco de 1983.

Publique-se.

f) para alem da garantia referida em e) sera efec
tuado 0 seguro da viatura pela Instituicao
de Credito, a seu favor, PO! conta do com
prador, cobrindo todos cs riscos, nomeada
mente roubo, incendio, cheque ou colisao
e responsabilidade civil ilimitada.
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